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LEDARE

Ett spännande år väntar
– nu måste vi hjälpas åt

D

måste få mer medel för att vi ska kunna
et finns många som undrar hur
få en bättre arbetsmiljö.
fackliga frågor och politik hör
Borgarna skriker sig hesa över att 43
ihop. Varför ska Byggnads enga
människor skjutits ihjäl och ropar på fler
gera sig politiskt? Facklig kamp har två
poliser men inte ett ord om att 47 män
sidor.
niskor miste livet i arbetsplatsolyckor
Först och främst så förhandlar vi fram
under 2017.
bra kollektivavtal för våra
medlemmar och på så
”Borgarna
sätt ser vi till att arbets
Jag vet att vi byggnads
skriker sig
villkoren är bra på våra
arbetare vill ha en för
arbetsplatser. Det kan röra
ändring men då måste vi
hesa över att
saker som lön, arbetsmiljö
åt att påverka de
43 människor hjälpas
och arbetstid, bara för att
partier som vi verkligen
skjutits ihjäl
nämna några.
kan påverka, i den rikt
ning vi vill. Om borgarna
och
ropar
på
vinner och tar hjälp av ra
Men det finns många frå
fler poliser
sistiska partier så kommer
gor där det krävs lagstift
de att förstöra så mycket
ning för att få till förbätt
men inte ett
att vår vardag kommer att
ringar, och det är här som
ord om att 47
bli mycket tuffare.
politiken kommer in. Ta
Om vi ska kunna vara
till exempel ändring av
männ iskor
ett välmående land med
Lavallagen, bättre krav vid
miste livet i
resurser för skola, sjuk
upphandling, arbetsmiljö
arbetsplats
vård, äldreomsorg och fler
lagstiftning och så vidare.
poliser så krävs det att vi
Det finns massor av om
olyckor under
betalar skatt i vårt land.
råden där politiska beslut
2017.”
Jag vill ha ett öppet och
är helt nödvändiga och då
omhändertagande samhälle
ska Byggnads medlemmar
inte ett samhälle som är till
vara med och ha infly
för att de rikaste ska bli
tande, det är därför som fack och politik
ännu rikare.
hör ihop.
Det kommer att krävas hårt arbete
av oss med tanke på att det i valet 2018
kommer att bestämmas vilken väg vårt
land väljer att gå.
Jag vet i alla fall åt vilket håll jag vill
gå. Jag vill behålla strejkrätten, LAS ska
förstärkas inte försämras, arbetsmiljön
måste förbättras och Arbetsmiljöverket
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Ökat antal
medlemmar
i Byggnads
Antalet medlemmar fortsätter
att öka i Byggnads. Under 2017
strömmade 480 nya medlem
mar till förbundet.
– Det är jätteroligt. Det har varit ett
hårt jobb inom förbundet att vän
da utvecklingen, säger Ola Olsson,
enhetschef på organisationsen
heten på Byggnads i en kommen
tar.
I slutet av december hade Bygg
nads 102  147 medlemmar, vilket
är en ökning jämfört med 101  667
medlemmar samma period förra
året. Det handlar om 480 nya med
lemmar som har strömmat till för
bundet under 2017.
– Även om 480 medlemmar inte
är så många, så är det en kraftig
utveckling om man jämför med an
dra förbund, säger Ola Olsson.
Under många år minskade antalet
medlemmar i Byggnads. Det störs
ta tappet kom 2007, då förbundet
minskade med 9 693 medlemmar
under ett år. Orsaken var att skat
tereduktionen slopades för fack
föreningsavgiften samtidigt som
a-kasseavgiften ökade kraftigt och
därmed fördubblades den totala
kostnaden för medlemskapet.
2012 inledde Byggnads ett lång
siktigt arbete på att stärka med
lemsvärvningen och frågan domi
nerade kongressen 2014. Under
2016 skedde det ett trendbrott när
Byggnads fick 322 fler medlemmar,
jämfört med året innan. Och nu
håller den positiva trenden i sig.

byggnads.se

Tryck: Åtta.45 Tryckeri, Västerås

Vad tycker du ...

Adress till hemsidan:
orebro-varmland@byggnads.se
Telefon: 010-601 10 11 (vxl)
Fax: 054-83 47 42
Postgiro: 204729-8

... att vi ska skriva om
i tidningen? Kom med tips
och idéer till Lilian
Haraldsson, frilansskribent:
textorab@telia.com
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AKTUELLT

”Förslag om
entreprenörsansvar är
en seger”
Nyligen presenterade
regeringen en lagråds
remiss om att införa ett
lagstadgat entreprenörs
ansvar för bygg- och an
läggningsbranschen.
– Förslaget är en stor seger
för Sveriges alla byggnads
arbetare och ett nederlag för
Sveriges Byggindustrier, säger
Byggnads förbundsordförande
Johan Lindholm.
Förslaget går i korthet ut
på att huvudentreprenören
åläggs att kontrollera vilka
underentreprenörer som anli
tas i projektet. Förhoppningen
är att denna lag ska fungera

preventivt och leda till kortare
underentreprenörskedjor, då
det ofta är långt ner i dessa
kedjor som det förekommer
mest oegentligheter.
– Det är vi i Byggnads som har
lagt grunden för det här för
slaget genom att redan 2014
träffa ett avtal om ett huvud
entreprenörsansvar. Förslaget
som presenteras i dag är en
seger för alla Sveriges bygg
nadsarbetare och ett lika stort
nederlag för Sveriges Bygg
industrier som inte ens har
flera av sina egna medlemsfö
retag i frågan, fortsätter Johan
Lindholm.

Regeringen vill lagstadga om entreprenörsansvar för bygg- och
anläggningsbranschen. Det är Byggnads mycket positivt till. 

Foto: Peter Krüger/arkiv

Byggnads har flera gånger
försökt förhandla fram detta
genom kollektivavtal, men
motparten Sveriges Byggindu
strier (BI) har inte kommit till
förhandlingsbordet.

– Nu visar regeringen att det
inte duger att sticka huvudet
i sanden, då blir det lagstift
ning, säger Johan Lindholm.
byggnads.se

Den fackliga valrörelsen sparkar i gång
Den 1 februari samlades
100 medlemmar i 6F: Bygg
nads, Elektrikerna, Fastig
hets, Målarna och Seko
för att sparka i gång den
fackliga valrörelsen.
Målet är 100  000 samtal mel
lan medlemmar, facket prio
riterar därför arbetsplatserna
före Almedalen.
Under valåret kommer man
att arbeta under parollen
”Vem f*n bryr sig?”. Det är en
kampanj där facket visar vad
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som är viktigt för medlem
marna.
Ofta förs samhällsdebatten
långt borta från medlemmar
nas vardag. Sällan skrivs det
förstasidesrubriker om döds
olyckor på arbetsplatserna,
om hur anställda tvingas gå
ner på deltid eller hur anställ
da utsätts för hot och våld på
jobbet. Ofta pratas det om nå
gon annan.
6F:s medlemmar bygger, må
lar, anlägger, putsar, städar,

kopplar, kör, styr, dammar,
vårdar, försvarar och lagar
Sverige. Utan dessa medlem
mar stannar Sverige.
Sverige är ett unikt och
starkt välfärdsland. Vi är stol
ta över det gemensamma som
vi byggt upp över generatio
ner, det som fackets medlem
mar i dag förvaltar genom sitt
arbete.
Men 6F är också oroligt
över de ökande klasskillna
derna, den tuffare arbetsmil
jön och det försämrade skyd

det för den som blir sjuk eller
arbetslös.
Valet 2018 handlar därför om
vilket parti som bäst lyssnar
på våra medlemmars krav.
Alltså, vem f*n som bryr sig.
Inom kort kommer 6F star
ta en landningssida där man
kommer kunna se vem som
bryr sig, det vill säga, hur oli
ka partier i riksdagen agerat i
medlemmarnas viktigaste frå
gor.
byggnads.se
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TEMA: VIBR ATIONSSK ADOR

Arbetsgivarna tar
för lätt på riskerna
”
Arbetsgivarna gör allt
för lite för att förebygga
vibrationsskador hos
de anställda. Det visade
en enkät som Byggnads
Örebro-Värmland gjort hos
sina skyddsombud.
Alltför många medlemmar
har drabbats av vibra
tionsskador som ger värk,
sjukskrivningar och i värsta
fall men för livet.
Nu ställer Byggnads krav
på arbetsgivarna om åtgär
der för att förebygga och
minska skadorna.

I oktober förra året, under ar
betsmiljöveckan, gjorde Bygg
nads i hela landet en satsning
och fokus på vibrationsska
dor. I Byggnads Örebro-Värm
land skickades en enkät ut till
skyddsombuden som har sva
rat på hur det står till ute på
deras arbetsplatser vad gäller
arbetsmiljö. Enligt skyddsom
budens svar visade det sig att
många byggföretag struntar
i vilka arbetsmiljöregler som
gäller och vilka skyddsåtgär
der som krävs.
Niklas Nordlund, miljöansva
rig på Byggnads ÖrebroVärmland, säger så här:
– Hälften av alla arbets
relaterade sjukdomar i vår
bransch beror på vibrationer.
Vibrationsskador börjar med
kittlingar och kan övergå till
permanent skada. Om arbets
givaren inte riskbedömt och
4

Niklas Nordlund konstaterar
att många arbetsgivare slarvar
med åtgärder mot vibrationsskador.

vidtagit åtgärder finns stor
risk att man drabbas, säger
han och fortsätter:
– Nu har vi uppdagat hur lite
som görs från arbetsgivarhåll
för att undvika vibrationsska
dor. Många företag gör inte
några riskbedömningar alls
gällande vibrerande maskiner.
Våra skyddsombud har gjort
skyddsronder under hösten
och vi är inte nöjda med sva
ren vi fått. I mars kommer vi
att skicka ut en ny enkät, för
att se vilka åtgärder som vid
tagits.
– Många företag verkar
sakna kunskap om hur man
hanterar farliga ämnen och
maskiner. Vibrerande verktyg
kan ge livslång värk, vita fing
rar, känselbortfall, domningar
och kraftlöshet.
Niklas Nordlund konstaterar
också att många byggnads
arbetare som jobbat i flera år
med vibrerande maskiner kan
få så svåra skador att de inte
kan hålla i saker.
– Det verkar inte som om
arbetsgivarna förstår vad som
står i föreskrifterna. En del

lägger ut jobben på oseriösa
utländska företag för att slip
pa göra något åt arbetsmiljö
problemen.
– Många som har jobbat i
flera år i branschen måste byta
jobb. Det finns massor med
byggnadsarbetare i bodarna
som har vibrationsskador men
som inte vet att det går att åt
gärda. Det finns maskiner som
tar bort 80 procent av vibra
tionerna.

Det finns
maskiner som
tar bort 80
procent av
vibrationerna.

Niklas menar att det finns

många seriösa byggföretag
som investerar i sådana ma
skiner för att skydda sina an
ställda.
– Men det är också lätt att
skylla på att det är för dyrt att
investera.
För den som drabbas av vi
brationsskador och när vär
ken tar överhanden följer den
ena sjukskrivningen efter den
andra. Så småningom blir de
drabbade utförsäkrade och
förs över till arbetsförmed
lingen.
– Det är fruktansvärt hur
våra drabbade medlemmar
blir behandlade. Därför är det
mycket viktigt att vi får till en
diskussion och åtgärder för
hur skador kan undvikas.
– Dessutom finns möjlighet
att få ersättning från AFA För
säkring om det ställs en diag
nos för vibrationsskadorna,
konstaterar Niklas Nordlund.

FAKTA

Så förebyggs
vibrationsskador
Pausa och arbetsrotera.
Använd inte mer kraft än vad
arbetet kräver, låt maskinen
göra jobbet.
Håll aldrig i mutterhylsa,
slagmejsel eller borr under
själva arbetet.
Följd de instruktioner som
finns för maskinen.
Arbeta i naturliga kroppsställningar.
Kör inte maskiner på tomgång i onödan.
Tänk på att ta pauser från
arbete med vibrationer.
Byt ut slitna slipskivor, borrar,
mejslar i tid.
Se till att hålla händer varma
och torra, undvik om möjligt
kalla maskiner.
Använd alltid hörselskydd vid
jobb med vibrerande maskin.
Riskanalys ska finnas för
arbetsmomenten. Det är
arbetsgivarens ansvar.
Vibrationsskador kan ge
ersättning från den kollektiv
avtalade AFA-försäkringen.
Det krävs en diagnos från
läkare.

Lilian Haraldsson
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Byggnadsarbetare som arbetat i många år med vibrerande maskiner kan få svåra skador i form av livslång värk, domningar, känselbortfall, vita fingrar och kraftlöshet. I dag finns maskiner som tar bort 80 procent av vibrationerna, men många
arbetsgivare är ointresserade av att investera i sådana. 
Foto: Peter Krüger/arkiv
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2018
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TACK VARE FACKET

Försäkringen betalades ut
– men Patriks värk består
känns jättebra. I och för sig
har jag fortfarande värk, men
jag har i alla fall fått lite plås
ter på såren.

– Jag är mycket tacksam
för den hjälp jag har fått
av Katarina Sandgren på
Byggnads Örebro-Värm
land. Ersättningen från
AFA Försäkring ger mig
plåster på såren, även om
jag får leva med värken,
säger Patrik Bergström,
plattsättare från Karlstad.
Patrik Bergström som har va
rit plattsättare i hela sitt yr
kesverksamma liv, fick arbets
skador redan i 40-årsåldern.
Främst vibrationsskador. Det
började med att han fick ten
nisarm efter att ha bilat upp
golvplattor. En sysselsättning
som pågick under tre månader
i sträck.
– Jag fick kortisonsprutor
för att lindra värken. Men det
hjälpte bara tillfälligt.
också
handlederna och han är opere
rad i högra handleden.
Patrik har haft ryggpoblem
länge, men det blev värre med
åren. Två diskar skavde mot
varandra i ländryggen, vilket
också medförde värk till och
från. Dessutom värk på grund
av brosk i höger axel och pro
blem med knän.
Skadorna

drabbade

Patrik Bergström har vibrationsskador efter många år som plattsättare. Nu har han fått hjälp till ersättning från AFA Försäkring
av Katarina Sandgren på Byggnads Örebro-Värmland. 

Foto: Peter Krüger

– Då kom jag med i RIV,
Ryggrehabilitering i Värmland.
I och med det bestämdes det
att jag inte ska jobba på byg
gen utan i service. Då har jag
större möjligheter till varierade
arbetsuppgifter. Tre gånger i
veckan får jag nu träna på ar
betstid. Det är helt nödvändigt
och gör att jag är rörligare och
inte har sådan hemsk värk.
Patrik har också lärt känna sin
kropp. Får han ont går han
ut och går. På jobbet försöker
han anpassa arbetet och bär
till exempel kakelfix i halva

hinkar och han tar hjälp av en
trappklättrare när det ska bä
ras tungt.
I samband med en annan
kontakt med en representant
från Byggnads fick Patrik
veta att han kunde få hjälp av
facket när det gäller arbetsska
dorna.
– Jag kom i kontakt med
Katarina Sandgren här på
Byggnads i Karlstad och hon
har hjälpt mig väldigt mycket.
Det är en hel del pappershan
tering, vilket jag inte klarar av
alls. Nu har jag fått ersättning
från AFA Försäkring och det

– Patrik tog kontakt med mig
redan 2016 på grund av olika
besvär i rygg, axlar, knän och
händer, berättar Katarina
Sandgren.
– Han har arbetat med vi
brerande verktyg och maskiner
och har därför fått problem
med sina handleder, karpaltun
nelsyndrom, vilket han blivit
opererad för, fortsätter hon.
– Det jag bland annat har
hjälpt honom med är hans
vibrationsskada i händerna.
Han har nu fått ersättning från
AFA Försäkring för medicinsk
invaliditet och vanprydande
ärr från operationen.
– Nu känns det jättebra, tack
vare facket. Men jag får nog
tyvärr dras med värk resten
av livet, men kanske går det
att förbättra situationen med
ett jobb där man undviker de
tyngsta lyften och varierar ar
betsuppgifterna än mer. Sam
tidigt är det svårt eftersom jag
trivs med företaget och jobbet,
säger Patrik Bergström.
Lilian Haraldsson

FAKTA
När det gäller arbetssjukdomar
kan man få ersättning både från
Försäkringskassan och AFA Försäkring.
Arbetssjukdomar bedöms olika
beroende på vad det är för sjukdom och vad den är orsakad av.
Vid förslitningsskador som till
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exempel belastningsskador på
knän, axlar och rygg, måste först
Försäkringskassan godkänna
skadorna som arbetsskador innan
AFA Försäkring kan pröva rätten till
ersättning.
Men om skadorna är upptagna
på ILO-konventionens förteckning

över redan godkända skador kan
AFA Försäkring pröva rätten till
ersättning efter 180 dagar oberoende Försäkringskassan.
Det är cirka 29 sjukdomar som
är med på ILO-listan, bland annat
vibrationsskador, bullerskador,
sjukdomar orsakade av arbete med

asbest, olika sjukdomar orsakade
av kemisk exponering.
För mer information vilka sjuk
domar som finns med på ILOlistan, gå in på afaforsakring.se/
privatpersoner.
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Medlemsmöte
om byggavtalet
BYGGAVTALET. Byggnads bjuder
in dig som medlem att få mer
förståelse för prestations
lönesystemet och effektivitet i
arbetet på byggavtalet.
Örebro den 8 mars samt 21
mars kl 17.
Karlstad den 2 maj samt 17
maj kl 17.30.
Anmälan sker till 010601 12 10 senast en vecka före
kursstart.
Välkomna!

Tomas Olsson

Hämta ditt avtal

Det saknas 40 000 byggnadsarbetare för att målet på 700 000 nya bostäder ska nås fram till 2025,
enligt Arbetsförmedlingens rapport. 
Foto: Peter Krüger/arkiv

Bygg toppar listan
över bristyrken
I arbetsförmedlingens
färska rapport ”Var finns
jobben?” toppar bygg lis
tan över bristyrken.
Byggnads menar att det är vik
tigt med en yrkesutbildning
i botten så att nya byggnads
arbetare inte blir slit och
släng-varor.
De värsta bristyrkena de
kommande åren finns inom
data och bygg. Det visar Ar

betsförmedlingens kartlägg
ning.
I nuläget saknas 40  
000
byggnadsarbetare för att må
let på 700  000 bostäder till
2025 ska nås.
– Det är Klondike-stämning

i branschen. Därför är viktigt
att de nya byggnadsarbetare
som söker sig till branschen
får en ordentlig utbildning och
känner till sina rättigheter. Vi

ser dagligen hur människor
utnyttjas av företag i bygg
branschen som inte spelar med
schyssta kort. Här spelar vi i
facket en avgörande roll, säger
Byggnads förbundsordförande
Johan Lindholm.
Samtidigt finns utbildad ar
betskraft som väljer bort bygg
då de upplever branschen som
både sexistisk och rasistisk.
Byggnadsarbetaren

Höjning av nivån för traktamente och förrättningstillägg
EKONOMI. Från

den 1 januari för
ändrades traktamentet enligt
Byggavtalet och ME-avtalet
från 330 kr till 345 kronor.
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2018

Det medför även en höjning
i krontal av förrättningstil
lägget. Det högre förrätt
ningstillägget på 35 procent

ändras från 116 kronor till 121
kronor. Det lägre förrättnings
tillägget på 20 procent ändras
från 66 kronor till 69 kronor.

BYGGAVTALET. Nya avtalet finns
att hämta på våra kontor. Det
går dessutom att ladda ner från
vår hemsida byggnads.se.

Lär med om
ackord
inom VVS
Jobbar du som VVS-, industrieller isoleringsmontör och vill lära
dig mer om hur ackordssystemet
funkar i Teknikinstallations
avtalet? Passa på att anmäla
dig till någon av följande två
utbildnings tillfällen!
Prata även med dina arbetskamrater som är medlemmar
i Byggnads och är intresserade av
att lära sig mer om ackord.
Byggnads bjuder på fika och lunch
samt står för ev förlorad arbetsförtjänst under dagen.
Kom ihåg att ansöka om ledighet
från företaget.
OBS! Begränsat antal deltagare.
Först till kvarn gäller.
Karlstad den 20 april,
kl 07.30–16.
Örebro den 27 april,
kl 07.30–16.

Anmälan SENAST fredag
den 13 april Karlstad
och fredag 20 april Örebro
till vår växel: 010-601 10 11
eller till Tobias Vikberg:
010-601 12 13

7

GÄSTT YCK AREN
I detta nummer av tidningen ger vi utrymme åt riksdagsledamoten
Eva-Lena Jansson att tycka till.

Tillsammans – ett nyckelord inom facket

N

är jag var 18 år och
nyligen slutat skolan
fick jag mitt första rik
tiga jobb. Jag fick timanställ
ning som restaurangbiträde
(disk och städning) på en
dansbandsrestaurang där jag
i princip jobbade varje helg
samt måndagar. Trots att jag
hade en låg lön och bara job
bade 12–20 timmar i veckan
var det självklart för mig
att gå med i facket. Oavsett
om man hade timanställ
ning, hel- eller halvtid valde
merparten av oss som hade
ett jobb i början av 1980-talet
att gå med i facket. Vi fattade
redan då att man är starkare
tillsammans än var och en för
sig.
Nu, 37 år senare, ser det

inte alls ut så på arbetsmark
naden. Trots att maktförhål
lande mellan arbetsgivare
och arbetstagare inte har
förändrats särskilt mycket så
väljer alltför många unga att
inte gå med i facket. Det gör
naturligtvis att arbetsgivar
nas position förstärks medan
vår position, vi som är med i
facket, försvagas.
Därför är det inte bara en
uppgift för fackligt förtro
endevalda att värva nya
medlemmar. Det är en uppgift
för alla som vill att facket
ska fortsatt ha makt och
inflytande på löner, arbets
miljö och arbetsvillkor. Utan
fackens krav på högre löner
och bättre villkor så blir det
inte en enda krona extra.

Förutom att medlemskap i
facket ger styrka vid löne
förhandling och tvister med
arbetsgivare så kan facket
dessutom förhandla fram bra
villkor för olika medlemsför
säkringar.
Ett starkt fackförbund kan
dessutom ställa krav på en
aktiv politik som är bra för
medlemmarna. För att citera
Byggnads förbundsordför
ande Johan Lindholm: ”Till
sammans kan vi åstadkomma
förändring”. Byggnads har
genom facklig-politiskt
samverkan med Socialdemo
kraterna drivit på för ordning
och reda i byggbranschen vil
ket gett resultat. Förutom att
riksdagen rivit upp Lex Laval,

så har regeringen omförhand
lat utstationeringsdirektivet
i EU för att sätta stopp för
lönedumpning och under
våren kommer riksdagen att
hantera ett förslag från reger
ingen om entreprenörsansvar
i bygg- och anläggningsbran
schen. Dessutom kommer
avdragsrätt för fackförenings
avgiften att införas.
Den svenska modellen med
starka fackförbund och en
välfärdspolitik behöver ut
vecklas. Och vi
gör det bäst om
vi är många som
drar åt samma
håll.
Eva-Lena Jansson
riksdagssledamot (S)

Örebro-Värmlands utbildningar 2017–2018
Passa på och anmäla dig till en utbildning i Byggnads Örebro-Värmlands regi. Det finns mycket att välja på, både för
medlemmar och förtroendevalda. Du förlorar ingenting på att gå en kurs. Investera lite tid i dig själv!

Påfarten
– en facklig
introduktionsdag
Varför är du medlem i facket?
Eller varför är du inte medlem?
Bland annat det pratar vi om under
en dag som innehåller information
om vad facket gör och varför det är
viktigt att vara medlem.
Kursen riktar sig alltså både till dig
som är medlem i Byggnads och till
dig som ännu inte bestämt dig för
att bli medlem. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst lämnas i form av
ett stipendium.
Välkomna!
19 april, Byggfackens hus,
Örebro
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23 maj, Byggfackens hus,
Karlstad

lön för hela utbildningen om du har
fått uppdrag att bli skyddsombud.

Skyddsombuds
utbildning

Byggnads Dag 2: 15 mars,
Byggfackens hus, Örebro
Samverkan: 21–22 mars,
Byggfackens hus, Örebro
Viktigaste föreskrifterna:
19 april, Gustav Fröding,
Karlstad
Byggnads Dag 1: 30 maj,
Byggfackens hus, Karlstad
Byggnads Dag 2: 7 juni,
Byggfackens hus, Karlstad
Byggnads Dag 1: 23 augusti,
Byggfackens hus, Örebro
Byggnads Dag 2: 4 sep
tember, Byggfackens hus,
Örebro

Som skyddsombud arbetar du för
en bra arbetsmiljö och bevakar
att det finns skydd mot ohälsa
och olycksfall i arbetet. Det är din
uppgift att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i
arbetsmiljölagen. Alla skyddsombud
ska genomgå Påfarten, introduktionsdag, grundutbildningen Bättre
Arbetsmiljö (BAM) Dessutom finns
det extra utbildningar att bygga
på med. BAM är en lokal/regional
utbildning som är uppdelad på flera
dagar. Din arbetsgivare ska betala

Om intresse finns för någon
av utbildningarna, hör av dig
med en anmälan eller frågor!
Anmäl per mejl till:
maria.ribbenmalm@byggnads.se
eller telefon 010-601 12 10
Jenny Svensson
studieansvarig ombudsman
010-601 12 12
073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
Gå även in på abf.se och fack
liga studier för att se om du
vill gå någon av deras kurser!
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Örebro-Värmlands
utbildningar

Byggnads Örebro-Värmland
söker

”PROVA PÅOMBUDSMAN”
vid tre tillfällen i tre månader
Arbetsområde:
Örebro och Värmlands län
Verksamhetskontor: Örebro
eller Karlstad

skyddsombud, samt tagit del av
våra utbildningar. Vi förutsätter att
du delar arbetarrörelsens politiska
och ideologiska värderingar.

Arbetsuppgifterna
består av: Du ska följa regionens
ombudsmän och delta i samtliga
arbetsuppgifter, vilket innebär arbete på båda kontoren. Arbetsuppgifterna innehåller blannd annat
avtalsförhandlingar på samtliga
avtal, lönegranskning, arbetsrätt,
besöka byggarbetsplatser, arbetsmiljöfrågor och hålla UVA-möten
på företag, med mera.

Anställningsform: Visstidsanställning tre månader. Projekten
genomförs löpande under året
efter överenskommelse mellan
Byggnads och dig.

Syfte: Är att du ska ges
möjlighet att se vad ombudsmannarbetet innebär samt att vi som
organisation vill stärka upp och
säkerställa att lämpliga personer
från branschen ska vara intresserade av eventuellt kommande lediga
ombudsmannatjänster framöver.

Upplysningar om tjänsten
lämnas av:
Byggnads Örebro-Värmland:
Kenneth Svärd 070-190 61 24
Ann Katrin Eneblom 070-660 35 10
Facklig representant:
Odd Maalsnes 070-670 43 35

Kunskaper och
erfarenhet:
Du ska kunna arbeta självständigt
under ansvar, samt kunna
uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du som söker bör ha haft uppdrag
som fackligt förtroendevald eller

Bil: Egen bil krävs i tjänsten.
Lön och andra ersättningar:
Lön enligt gällande avtal för lokalfunktionärer.

Skriftlig ansökan med CV ska vara
oss tillhanda senast 31/3 2018
helst via mejl:
kenneth.svard@byggnads.se
eller
Byggnads Örebro-Värmland
Posthornsgatan 8
656 32 Karlstad

Ge dig in i Facebook-debatten!
Du följer väl Byggnads i sociala medier? Byggnads är aktivt
på Facebook, Instagram och Twitter och varje dag läggs det
upp nya inlägg med artiklar som rör dig som medlem.
Gilla oss så kan du följa debatten du också!

BYGGARE BOB

Vem vill ha nazister
i en svensk regering?

N

u närmar sig valet
med stora steg och vår
verksamhet måste öka
för att ge politikerna klara
signaler om vad vi vill, innan
valmanifesten är avklarade.
Vi har en del att fundera
på inför valet hur vi vill att
vår framtid ska se ut. Ska vi
låta Sverigedemokraterna,
med ett förflutet i nazismen,
ha en vågmästarroll eller vill
vi ha ett rättvist samhälle där
ordning och reda gäller? Det
är frågan. Svaret måste vara
enkelt. Vem vill ha nazister
i en svensk regering? Men
tyvärr kan det bli så om de
alltmer högerstyrda modera
terna kommer till makten.

Tyvärr håller vårt politiska
samhälle på att delas genom
att de eventuella mellanpar
tierna som finns går allt sämre
hem i det svenska folkhem
met. Det betyder fram
gångar för det högerinriktade
samhället där kollektivavtal
kommer att ifrågasättas.
Till och med hos våra egna
politiker framförs det krav på
utredningar angående strejk
rätten. Det är bara vi jobbare
som kan få socialdemokra

tiska vilseledda kamrater att
ta rättning i leden och aldrig,
aldrig någonsin lägga sig i vår
strejkrätt.
Pensionerna i framtiden

måste också säkras, och om
någon tror att det går utan
vårt engagemang så har han
eller hon ”skitit i det blå skå
pet”. Vi har vid olika tillfällen
genom tiden tillsett att våra
pensioner stärks upp vid våra
förhandlingar med arbetsgiva
ren och ingenting har föränd
rats. Vi måste själva slåss för
våra pensioner, ingen annan
kommer att göra det om inte
vi anlägger tonen.
Alltså det är upp till var och
en att se till att vi tillsammans
kämpar för våra rättigheter så
att alla vet var vi byggnads
arbetare står. Vi är bara bäst.
Se till att vi tillsammans med
Socialdemokraterna vinner
valet så vi kan fortsätta ha
ordning och reda på våra ar
betsplatser och så vi slipper
gå och vara
förbannade i
fyra år.

Byggare Bob

Prestationslöner hela 2017
Örebro län

Värmlands län

TBM210,43
VVS 
209,25
Platt226,97
Golv236,98
Industrirör
–
Ställning–
Plåt202,15

TBM210,32
VVS224,39
Platt243,55
Golv244,17
Industrirör
242,83
Ställning194,62
Plåt 205,52
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010
--601
10
00
010
601
10
00
byggnadsnu@byggnads.se
byggnadsnu@byggnads.se
010 - 601 10 00

Arbetsmiljö,
kollektivavtal, lön eller
byggnadsnu@byggnads.se
Arbetsmiljö,
lönoss!
eller
andra fackligakollektivavtal,
frågor? Kontakta
andra
fackliga
frågor?
Kontakta
oss!
Arbetsmiljö,
kollektivavtal,
lön eller
Alla
vardagar
07.00
– 19.00
07.00–17.00
Alla
vardagar
07.00
–
19.00
andra fackliga frågor? Kontakta oss!
Alla vardagar 07.00 – 19.00
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LIV & LUST
Han har alltid älskat att träna. Slumpen gjorde
att det blev styrketräning. Både 2015 och 2016
vann han guld i bänkpress på SM. Nu siktar han
på VM. ”Ingenting är omöjligt”, säger Dennis
Thorsen, från Nora.

Dennis Thorsen fastnade för gymträning när han spelade
hockey.

Slumpen gjorde att Dennis fastnade för bänkpress. Det passade
att vinna VM-guld i bänkpress”, säger Dennis.

Dennis hoppas på ett
träffar
Dennis på gymmet i Nora, där
han tränar fem kvällar varan
nan vecka och mer sällan var
annan.
– Jag har en liten grabb som
jag har delad vårdnad om.
I och för sig får jag hjälp av
mamma som tar hand om ho
nom när jag tränar, men själv
klart vill jag ägna mer tid med
min grabb de veckor jag har
honom.
Dennis är snickare till yrket

Medlemstidningen
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och jobbar på Peab i Örebro. I
höstas var han projektanställd
på Byggnads Örebro-Värm
land under några månader.
– Mitt främsta uppdrag var
att vara ute på skolinforma
tion. Jag pratade inför klasser
i byggprogrammet. Det var en
rolig erfarenhet. Ofta blev det
bra diskussioner och eleverna
frågade en hel del.
Dennis sitter med i MB-grup
pen inom Peab. Det var också

i det uppdraget han fick kon
takt med Byggnads.
– Byggnads frågade om jag
var intresserad av att jobba
med skolinformation och
det sa jag ja till. Det var ro
ligt och utvecklande att prata
med ungdomarna, konstaterar
Dennis.
Men åter till gymmet i Nora.
Egentligen började Dennis
idrottsintresse med att han
spelade ishockey. I samband

med det fastnade han för
gymträning. Men det var en
slump att han började med
bänkpress.
– Jag tyckte det var kul och
insåg att det passade mig.
Dennis tränade bänkpress i
perioder under en lång tid. Så
småningom blev det allvar och
han började tävla i SM. 2015
och 2016 vann han SM-guld.
Förra året gick det inte lika
bra. Då kom han fyra.
– Det är hårdare konkurrens
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2018

honom så bra att han nu har två SM-guld på prishyllan. Vid fototillfället lyfte han 200 kilo. Nu hägrar VM. ”Det är förstås en dröm

karriärlyft under VM
nu och nu har jag växlat upp
och börjat träna ännu hårdare.
– Jag tränar hela kroppen
lika mycket men satsar speci
ellt på lyfttekniken, säger han
och demonstrerar hur lyftet
går till.
Osannolika 200 kilo lyfter
han i bänkpress inför våra
ögon. Med det är han nära det
svenska rekordet som just nu
ligger på 208 kilo.
Det som hägrar nu är att
medverka i VM. Förra året
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2018

blev han nominerad till VM,
men nådde inte ända fram.
2018 är ett träningsår inför
SM 2019. Då hoppas han även
att bli nominerad till VM.
Dennis brinner för träning
och tävling.
– Jag mår bra av att träna
och tävlingsmomentet är här
ligt, konstaterar han.

FAKTA

Dennis Thorsen
Ålder: 27 år.
Bor: I Nora.
Yrke: Snickare.
Familj: Sonen Milo, 6 år.
Aktuell: Tränar och tävlar i
bänkpress.
Fritid: Mest träning och tid
med sin son. Tillsammans med
Milo kör han cross.
Drömmer om: Att komma till
VM och vinna guld i bänkpress.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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REGIONFULLMÄKTIGE

Det är alltid fullsatt när Byggnads Örebro-Värmland genomför sitt regionfullmäktige.

Tomas Pettersson, kassör i
Byggnads Örebro-Värmland,
presenterar 2018 års målplanering för fullmäktigeledamöterna.

Medlemmar ska värvas och utbildas
Före jul genomförde Bygg
nads Örebro-Värmland
sitt regionfullmäktige
i Kristinehamn.
Då antogs målplaneringen för
2018. Det innebar bland an
nat att man vill värva närmare
300 nya medlemmar, för

handla om närmare 100 nya
kollektivavtal och över 750
arbetsplatsbesök i små och
medelstora företag. Byggnads
vill också bilda två nya med
lemskretsar och genomföra 80
UVA-möten.
Dessutom ingår det i mål
sättningen att utöka studie

Regionfullmäktiges

ÅRSMÖTE
Som medlem i Byggnads Region Örebro-Värmland är
du välkommen till Kristinehamns konferens center
den 22 mars, kl 14.
Ur programmet:
Tal av Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads
Val till regionstyrelsen
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Byggnads Örebro-Värmland

verksamheten ytterligare. Om
de lyckats med det ska 100
medlemmar gå kursen Påfar
ten som i första hand vänder
sig till nya medlemmar.
Flera val genomfördes också.
Till kongressombud ordina
rie valdes: Jan Olsson, Ann-

Katrin Eneblom, Tom Axberg,
Nicklas Jonsson, Tomas Ols
son, Patrik Hjelm och Björn
Grönqvist.
Till Avtalsråd valdes ordi
narie: Tomas Olsson, Tobias
Vikberg, Kjell Krantz och Stig
Gustavsson
Lilian Haraldsson

Fackavgiften blir avdragsgill igen
A-KASSA. Nu

får du snart dra av
kostnaden för att vara medlem
i facket. Från i sommar åter
inför regeringen rätten att dra
av fackavgiften i deklarationen.
För en medlem i Byggnads
med en lön på drygt 31  0 00
kronor i månaden innebär
detta att medlemsavgiften blir
1  485 kronor billigare om året.
Avdragsrätten togs bort

av den borgerliga regeringen
2007. När kostnaden då ökade
för att vara medlem i facket,
valde många att lämna sin
fackförening.
Avdragsrätten gäller från
den 1 juli 2018 och gäller alla
medlemmar i svenska fackför
bund, totalt cirka tre miljoner
löntagare.
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2018

Företag visar nytt exempel
på farligt ställningsarbete
Byggnads Örebro-Värm
land fortsätter sin gransk
ning av arbetsmiljön ute på
olika arbetsplatser. Det är
märkligt hur många brott
som sker mot säkerheten
på byggena.
Denna gång en arbetsplats
på Ladugårdsängen i Örebro.
Byggnadsställningen har helt
enkelt blåst ner.
Återigen är företaget No
problems scaffolding inblan
dat.
I förra numret skrev vi om

No problems som ställnings
byggare vid BillerudKorsnäs
kartongfabrik i Frövi. Då an
vände man sig av ett antal out
bildade personer, vilket gjorde
att Byggnads av
visade dem
från byggarbetsplatsen.
Problemen fortsätter tydli
gen för företaget. Om bygg
ställningarna blåser ner är det
inte mycket med säkerheten.
Lilian Haraldsson

Säkerheten är inte mycket värd när byggställningen blåser ner. Här har ställningsföretaget No problems återigen bevisat att de slarvar med säkerheten. 
Foto: Byggnads

Viktig förändring i nya Byggavtalet
Den 1 oktober 2017 bör
jade den nya sexårsregeln
att gälla i Byggavtalet. Den
innebär att byggnadsarbe
tarna har rätt till full lön
om de har sex års erfaren
het i yrket.
De som arbetar med att till
exempel skruva gips, slipa
betong, montera balkonger –
eller vad som helst som nor
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2018

malt ingår i ett yrke med
yrkesbevis – och kan visa för
arbetsgivaren att de har mer
än sex års erfarenhet från
branschen, ska avlönas som
yrkesarbetare med full lön.
Regeln gäller samtliga arbets
tagare som omfattas av Bygg
avtalet. Det gäller både de som
har yrkesbevis och de som inte
har yrkesbevis, bara man kan

visa för arbetsgivaren att man
har sex års branscherfarenhet.
Regeln innebär däremot inte
att den anställde får yrkes
bevis efter sex års erfarenhet.
Regeln är enbart en betal
ningsregelbad gäller lönen.
Den nya bestämmelsen ska
gälla fullt ut på arbetsplatser
som startade från och med den
1 oktober förra året.

Men det finns en övergångs
regel. Om arbetsgivarens avtal
med beställare, underentre
prenör eller bemanningsföre
tag ingått före den 1 oktober
2017 gäller den gamla skrivel
sen i Byggavtalet om lönen, till
dess att projektet är färdigt,
fast längst till och med den 30
april 2020.
byggnads.se
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FACKETS ANSIKTEN

”Hade vi inte ackordet skulle
våra löner vara betydligt lägre”
Det har alltid funnits ett
fackligt engagemang hos
honom. Allt från UVAmöten till MB-gruppen hos
sin arbetsgivare.
I vår serie Fackets ansikten
presenterar vi nu Patrik
Hjelm från Karlstad som
sedan fem år tillbaka sitter
i regionstyrelsen för Bygg
nads Örebro-Värmland. Ett
uppdrag som han tycker är
både roligt och menings
fullt.
Patrik Hjelm är industrirör
montör, ett yrke som innebär
att han i långa perioder är på
resande fot. När vi träffar ho
nom jobbar han på en stor in
dustri i Köping.
– Det har alltid funnits ett
engagemang för fackliga frå
gor hos mig. Ända sedan 1989
när jag började jobba. Då var
alla medlemmar. Så gott som
100 procent på varenda ar
betsplats. Nu ser det inte ut så
längre.
Vad beror det på, tror du?

– Då mätte vi alla jobb och
det krävdes lite mer engage
mang för att få bra lönenivåer.
I dag är det många som har
månadslöner och bryr sig inte
på samma sätt.
Patrik menar också att
många i dag inte vet att det är
tack vare Byggnads som det
finns till exempel byggbodar,
fria arbetskläder, övertids
ersättning och semesterdagar
utöver den lagstadgade.
– Det har man genom året
förhandlat fram i kollektiv
avtalet. Det är inget som ar
14

”Tyvärr är det alldeles för få medlemmar som känner till att det är Byggnads som i kollektivavtal
förhandlat fram såväl byggbodar, som fria arbetskläder, övertidsersättning, pensionspengar och
extra semesterdagar och mycket mer. Varken staten eller arbetsgivarna bjuder på det”, säger Patrik Hjelm, ledamot i regionstyrelsen för Örebro-Värmland.
Foto: Peter Krüger

betsgivaren eller staten be
stämt.
– Det är också så att en del
tycker att de inte behöver vara
med i facket eftersom de får
del av alla förmåner ändå.
Men det är Byggnads som för
handlar om lönerna. Det är
medlemmarna som bekostar
den verksamheten och de som
inte är medlemmar åker snål
skjuts.
Patrik anser också att det är

svårt att engagera människor
fackligt eftersom arbetsstyr
kan på många arbetsplatser
i dag består till en majoritet av
inhyrd personal eller enskilda företagare med F-skatt
sedel. Dessa grupper är inte
intresserade av fackligt enga

gemang på en arbetsplats de
inte tillhör.
Går det att förändra
situationen?

– Ja, det går, men det krä
ver mycket arbete. Vi ringer
till alla nya medlemmar och
bjuder in dem till medlems
utbildning där vi berättar hur
allt startade och vad kollektiv
avtal är. Dessutom diskuterar
vi hur viktigt mätning av ack
orden är.
– Det är ackordet som drar
lönetåget. En månadslön kan
ligga bra i ett par år men se
dan sänks lönenivåerna. Det
har vi sett så många exempel
på. Hade vi inte ackordet skul
le Byggnadsarbetarnas löner
vara betydligt lägre i dag.

Det märks att Patrik tycker
om att arbeta fackligt.
– Det är roligt och menings
fullt. Det gör att jag stärks i
mitt eget engagemang och in
ser att vi måste fortsätta käm
pa för våra rättigheter.
Lilian Haraldsson

FAKTA

Patrik Hjelm
Ålder: 48 år.
Familj: Fru och tre bonusbarn.
Bor: I Karlstad.
Yrke: Industrirörmontör.
Uppdrag: MB-gruppen,
ledamot i regionstyrelsen för
Byggnads Örebro-Värmland.
Intressen: Tottenham, stugan
i Sälen, resor.
Drömmer om: Att Tottenham
vinner Premier league.
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ANSLAGSTAVLAN

Missa inte
... möjligheten att betala
medlemsavgiften via
autogiro.
Kontakta Byggnads region
Örebro-Värmland!

Så når du
a-kassan

ntid
n har telefo
• A-kassa
.
6
1
ch
o
8
mellan kl
ummer till
• Telefonn 010 -601 18 0 0
är
n
sa
a-kas

Är du sjukskriven?
Det är viktigt att du genast kontaktar Byggnads om
du blir sjukskriven mer än 14 dagar. Annars finns
risken att du blir sjukskriven under en längre tid än
14 dagar. Och om vi inte får veta det i tid, hinner vi
inte agera mot Försäkringskassan. Risken är då att
personen blir utförsäkrad efter 90 dagar, meddelar
ombudsmannen Niklas Nordlund.

Viktigt!

✔

Glöm inte att
anmäla till avdelningen vid förändringar i
sjukskrivning, studier
och sjukersättning eller arbetslöshet inom
två månader.

Ingen tid att vara snäll
• Om inte din lön kommit in på kontot från dag ett, prata
med arbetsgivaren.
• Ta reda på vad det är för fel. Varför kommer inte lönen in
på kontot?
• Har inte arbetsgivaren några pengar?
• Anser arbetsgivaren att det inte ska utgå någon lön?
• Är ni oense om lönen?
• Kontakta Byggnads omgående. Det finns ingen tid att
vara snäll. Vi måste få iväg ett kravbrev omgående, helst
inom en vecka från den dag lönen skulle varit inne på kontot.

Glöm inte ...
... att du som medlem är
försäkrad på din fritid. Har
du skadat dig på fritiden som
inneburit läkarvård – ta kontakt med Folksams skadejour,
0771-960 960.

Örebro-Värmland
Regionkontor:
Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Tel: 010-601 10 11
Öppettider expeditionerna
Karlstad:
Kontorets öppettider:
Måndag–fredag 7.30–16
Lunchstängt:
Måndag–fredag 12–12.45
Telefontider: 8–15
Örebro:
Riagatan 51, 702 26 Örebro
Tel: 010-601 10 11
Kontorets öppettider:
Måndag–fredag 7.30–16
Lunchstängt:
Måndag–fredag 12–12.45
Telefontider: 8–15

Vi i Örebro-Värmland:
Kenneth Svärd
Ordförande, ombudsman,
DMY,RSO
010-601 12 15 / 070-190 61 24
kenneth.svard@byggnads.se
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Tomas Pettersson
Kassör, ombudsman, teknikinstallationsavtalet,
Ersättare RSO
010-601 12 16 / 076-843 04 30
tomas.pettersson@byggnads.se
Anders Johansson
Ombudsman,
MB-ansvarig, TBM, studier
010-601 12 05 / 070-660 66 99
anders.johansson2@byggnads.se
Odd Maalsnes
Ombudsman, TBM, lärlingar, RSO
010-601 12 08 / 070-670 43 35
odd.maalsnes@byggnads.se
Thomas Andersson
Ombudsman, TBM, DMY, RSO,
avtalsansvarig
010-601 12 17 / 070-624 81 33
thomas.andersson@byggnads.se
Mattias Andersson
Ombudsman, TBM, DMY, RSO
010-601 12 54 / 076-105 03 90
mattias.andersson@byggnads.se
Tobias Vikberg
Ombudsman, plåtavtalet, teknikinstallationsavtalet, RSO
010-601 12 13 / 070-254 98 93
tobias.vikberg@byggnads.se

Tomas Olsson
Ombudsman, TBM, RSO
010-601 12 19 / 070-240 23 32
tomas.olsson@byggnads.se
Niklas Nordlund
Ombudsman, arbetsmiljöansvarig,
RSO, TBM
010-601 12 01 / 072-214 77 98
niklas.nordlund@byggnads.se
Jenny Svensson
Ombudsman, utbildningsansvarig,
teknikinstallationsavtalet,
Lärlingar, utländsk arbetskraft,
ersättare RSO
010-601 12 12 / 073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
Erik Karlsson
Ombudsman, Mätning TBM, RSO
010-601 12 03 / 072-220 54 46
erik.karlsson@byggnads.se
Carina Engberg
Administratör, medlemsredovisning, lärlingar VVS
010-601 12 18
carina.engberg@byggnads.se
Katarina Sandgren
Administratör, försäkringar, medlemsredovisning
010-601 12 11
katarina.sandgren@byggnads.se

Helena Dahlén
Administratör, medlemsredovisning, uppdragsredovisning,
utbildning, bokföring löner
010-601 12 50
helena.dahlen@byggnads.se
Ingela Garberg
Administratör, lönegranskning,
TBM mätning
Registrering FFV, MB, SO, UE
010-601 12 33
ingela.garberg@byggnads.se
Maria Ribbenmalm
Administratör, mätning,
lönegranskning, utbildning
010-601 12 10
maria.ribbenmalm@byggnads.se
Patrik Nyström
Lönegranskning, UE, HEA
patrik.nystrom@byggnads.se
010-601 12 02
076-104 06 20
Ann-Katrin Eneblom
Lönegranskning, UE, HEA
Ann-Katrin.Eneblom@byggnads.se
010-601 12 07
070-660 35 10
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Byggnads Örebro-Värmland
Postadress: Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Telefon: 010-601 10 11

Omfattande
slarv på
byggena
Extra skyddsronder som
Byggnads har gjort visar
på utbrett slarv med att
skydda anställda mot vi
brationsskador. Nu kräver
Byggnads att sanktioner
införs mot de arbetsgivare
som inte följer Arbetsmiljö
verkets föreskrifter på.
– Det är inte värdigt Sverige av
i dag att arbetares hälsa och liv
offras på grund av slarv eller
okunskap från arbetsgivarna,
säger Byggnads förbundsord
förande Johan Lindholm. Vi
på Byggnads kräver att arbets
givarna tar sitt ansvar att följa
de föreskrifter som finns för
vibrationsskador och sank
tioner måste införas mot de
arbetsgivare som inte gör det.
I samband med Arbetsmiljö
veckan i oktober genomförde
Byggnads drygt 1 200 extra
skyddsronder på både stora
och små byggföretag. Vid nio
av tio besökta arbetsplatser
upptäcktes brister i skyddet
mot vibrationsskador. Enligt
Arbetsmiljöverket
arbetar
varje dag omkring 400 000
människor inom byggbran
schen med vibrerande verktyg
och maskiner. Varje år drab
bas cirka 100 personer av vi
brationsskador.  byggnads.se

Boka in ditt kretsmöte!
ÖREBRO-VÄRMLAND

Tid

Plats

Askersund

Lördag 10 mars kl 11.30
Torsdag 4 maj, kl 18

Hockeyresa till Karlstad, samling
Hotell Norra Vättern
Bowling på O’Learys

Frövi

Torsdag 15 mars kl 18.30

Möte, Ervalla Gästgiveri

Hagfors

Onsdag 24 maj, kl 17.30

Speedway. Anmälan till Tomas:
076-843 04 30

Hallsberg

Torsdag 15 mars, kl 18
Onsdag 24 maj, kl 18

Bowling, Nytorget Hallsberg
Möte, Folkets hus, Kumla

Karlstad/Kil/Hammarö

Torsdag 8 mars, kl 17
Fredag 30 mars, kl 10

Möte, Byggfackens hus
Färjestadstravet

Kristinehamn

Tisdag 6 mars, kl 18
Måndag 1 maj, kl 12

Möte, SAP-lokalen
Firande, anmälan till Thomas:
070-624 81 33
Aktivitet, anmälan till Thomas:
070-624 81 33

Fredag 25 maj, kl 18
Kumla

Torsdag 8 mars, kl 18
Torsdag 24 maj, kl 18

Möte, Folkets hus
Möte, Folkets hus

Lindesberg

Onsdag 2 maj, kl 19

Möte, Lindegården

Sunne

Torsdag 17 maj, kl 19

Möte, LO-lokalen

Säffle

Onsdag 24 maj, kl 18.30

Möte, Fackens hus

Örebro

Lördag 19 maj, kl 7

Fiskedag, Villingbergssjön. Anmälan
senast 30 april.

Här når du din ordförande
Askersund
Tomas Olsson 070-240 23 32

Karlskoga
Hans L Åkesson 070-296 17 23

Sunne
Anders Nilsson 070-574 25 18

Degerfors
Tore Olsson 072-729 25 40

Kumla
Victor Johansson 073-834 26 00

Säffle
Bengt Mattsson 076-773 75 19

Hagfors
Tomas Pettersson 076-843 04 30

Karlstad/Kil/Hammarö
Tobias Vikberg 070-254 98 93

Örebro
Kjell Krantz 070-351 75 80

Hallsberg
Nicklas Jonsson 070-398 64 56

Kristinehamn
Thomas Andersson 070-624 81 33

Hällefors
Fredrik Palmqvist 070-339 45 57

Lindesberg
Arne H Karlkvist 070-649 65 34

